
 

Indbydelse til kursus tirsdag 22. oktober 2019  

for tandlæger og tandplejere i kreds 4 og 6 

 

Lokalbedøvelse –  

what´s hot, what´s not 

v/Jan Tagesen, specialtandlæge i kæbekirurgi, afd. Tandlæge og konst. sektionsleder 

Ingen kunne i dag forestille sig at drive tandlægepraksis uden adgang til lokalanalgesi. Vi kan love 

vores patienter en stort set smertefri behandling og har mulighed for at vælge lokalanalgetiske 

præparater og teknikker, som tilgodeser de fleste patienter og deres problemer i tyggeorganet.  

 

Det er vigtigt for tandlægen og tandplejeren at forstå, hvordan lokalanalgetika virker, kende de 

forskellige midlers kliniske karakteristika og deres toksiske potentiale, erkende betydningen af og 

risikoen ved vasokonstriktorer og have et kendskab til de komplikationer, som kan opstå ved brug 

af lokalanalgetika.  

Kurset vil bl.a. omhandle lokalanalgetikas farmakologi, vasokonstriktorer, selektiv anvendelse af 

lokalanalgesi præparater, kontraindikationer for LA og evt. interaktioner med andre farmaka. 

Endelig vil de mulige lokale og systemiske komplikationer til anvendelse af lokalanalgetika blive 

gennemgået med fokus på patofysiologi, symptomer og behandling. 

 

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

Kl. 18.00 Middag inkl. øl/vand/vin.  

Kl. 19.00 Kursus v/ Jan Tagesen, specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge og konst. 

sektionsleder 

Kl. 21.00 Kursusafslutning 

Der er kaffe, te og kage i pausen 

Prisen kr. 950,-  

Kurset tæller 2 timer i den obligatoriske efteruddannelse 

  



Gratis parkering:  

For at sikre din gratis p-plads er det vigtigt, at du registrerer din bil på vores QPARK tablets, når du 

kommer ind på hotellet. Du skal til registrering bruge din nummerplade. Et fif kan være, at tage et 

billede af din nummerplade på din mobil. De hjælper dig gerne på Comwell. 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk. Husk at have dit medlemsnummer klar. (Du 

kan altid finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik ved at 

bruge rullepanelet. Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har spørgsmål, 

kontakt konsulent da Jannie Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.  

Tilmeldingsfrist: senest fredag den 20/09-2019 kl. 9.00 

Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr 

http://www.pto.dk/
mailto:pto@pto.dk

